
 

Errata 

do raportu „Sędziowie pod presją” przygotowanego przez SSP „Iustitia” 

 

Łukasz Biliński. 

Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie 

 

Sędzia Łukasz Biliński był sędzią orzekającym w XI Wydziale Karnym, Sądu 

Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, gdzie orzekał w sprawach o 

wykroczenia. Sędzia Łukasz Biliński rozpoznawał sprawy dotyczące uczestników 

obywatelskich manifestacji, wyrażających sprzeciw wobec polityki obecnego rządu, także w 

obszarze wymiaru sprawiedliwości. Uczestnicy owych manifestacji sprzeciwiali się również 

wykorzystywaniu do celów politycznych katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 roku, 

bowiem władze państwowe, korzystając ze zmienionego prawa o zgromadzeniach, 

organizowały tak zwane miesięcznice smoleńskie, czyli cykliczne zgromadzenia dla 

upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 roku. Sądzia Łukasz Biliński 

wydał szereg orzeczeń, w których umarzał postępowania przeciwko osobom obwinionym o 

naruszanie przepisów o zgromadzeniach. 

W swoich wyrokach, bardzo dokładnie uzasadnianych, sędzia odwoływał się do 

gwarantowanego w polskiej Konstytucji oraz wiążących Polskę umowach międzynarodowych 

prawa do pokojowych zgromadzeń obywateli. Sądzia Łukasz Biliński wydawał liczne 

orzeczenia w sprawach dotyczących granic wolności słowa, wolności zgromadzeń, protestów 

ulicznej opozycji, uznając prawo obywateli do krytyki władzy za fundament demokratycznego 

państwa prawa. 

W swoich orzeczeniach powoływał się na Konstytucję RP, Europejską Konwencję o 

Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Kartę Praw Podstawowych UE, 

wykazując na konieczność wykładni krajowych przepisów karnych w zgodzie z normami rangi 

konstytucyjnej i konwencyjnej.  

Wyroki wydawane przez sędziego Łukasza Bilińskiego spotykały się z krytyką 

ważnych polityków partii rządzącej.  

Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2019 roku Minister Sprawiedliwości Zbigniew 

Ziobro, z dniem 1 lipca, zniósł XI Wydział Karny Sądu Rejonowego dla Warszawy 

Śródmieścia, w którym orzekał sędzia Łukasz Biliński. Wszyscy sędziowie zlikwidowanego 

wydziału zostali na podstawie zarządzeń prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy – 

Śródmieścia  w Warszawie przeniesieni do innych wydziałów karnych. Natomiast sędzia 

Łukasz Biliński jako jedyny został przeniesiony, wbrew swej woli, do III Wydziału Rodzinnego 

i Nieletnich. W dniu 3 lipca 2019 roku prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia 

Maciej Mitera, który jest jednocześnie członkiem i rzecznikiem prasowym nowej Krajowej 

Rady Sądownictwa, przydzielił sędziego Łukasza Bilińskiego z dniem 1 lipca 2019 roku do 

pełnienia czynności sędziowskich w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Decyzję tę prezes 



 

sądu podjął pomimo braku wymaganej przez ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych 

opinii kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie.  

W dniach 3 i 4 lipca 2019 roku członkowie kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie 

– sędziowie: Wojciech Buchajczuk, Piotr Gąciarek, Małgorzata Perdion-Kalicka, Aleksandra 

Kussyk wystąpili na piśmie do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Bitner o 

uchylenie w trybie nadzoru administracyjnego czynności prezesa Sądu Rejonowego dla 

Warszawy -Śródmieścia Macieja Mitery, polegających na przeniesieniu sędziego Łukasza 

Bilińskiego do orzekania w innym wydziale, bez zasięgnięcia opinii kolegium Sądu 

Okręgowego w Warszawie.  

 

Źródło: pisma Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia  z 27.06.2019 

r. oraz z 3 lipca 2019 r., wywiad bezpośredni 

 

 


